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Heer en mevr. ·M.C. KONING 
' . 

INDONESIE • 1n 
Oud reisplan na 10 jaren verwezenlijkt 

Op 5 Januari j.I. is het lid en 
oud-voorzitter van de Raad van 
Bestuur van onze maatschappij, de 
heer M. C. l{oning, vergezeld van 
zijn ecbtgenote met bet m.s. , Van 
Riebeeck" te Djakarta aangekomen, 
waar hij werd verwelkomd door de 
directeuren Then, mr. De Koe en 
Harinck en verscheidene dienst
chefs. Hiermede heeft de beer 
Koning na bijna tien jaren eindelijk 
u itvoering kunnen geven aan het 
reeds in 1939 gemaakte plan om 
een reis te maken naar Afrika en 
het toenmalige Nederlands-Indie. 
Deze reis, die op 29 September 1939 
zou beginnen, is door het uitbreken 
van de oorlog in Europa en de 
daarop gevolgde bezetting van het 
Moederland nict doorgegaan. 

R et werd September 1949 voor de 
b eer en mevrouw Koning uit Nederland 
vertrokken. Op 30 September gingen 
zij met bet m.s. Klipfontcin naar Ant
werpen en vervolgens naar Kaapstad, 
vanwaar zij op 10 November j .l. met 
het vroegere K.P.M.-schip R uys naar 
Singapore vertrokken, waar zij op 14 
December j.l. arriveerden. Zij brachten 
h et Kerstfeest en de J aarswisseling in 
Singapore door en reisden op 3 Januari 
verder naar Indoncsie. 

De heer Koning hleef slechts enkele 
dagen in Djakarta. Niettemin vond hij 
tijd om een groot aantal afdelingen van 
h et Hoofdkantoor te bezoeken, alsook 
de werkplaatsen, Pctamboeran en het 
Logeergebouw. Daarna vertrok hij voor 
een langdurige rondreis door de Mo· 
lukken. 

Voor hen, die de lange carriere van 
de beer Koning bij de maatschappij 
nog niet mochten kennen, herinncren 
wij er aan, dat hij op 28 Juli 1906 te 

, Batavia arriveerde om bij de K.P.M. in 
dienst te treden als inspccteur. Reeds 
het volgende jaar werd 'hij benoemd 
tot procuratiehouder. Op 4 December 

1908 vertrok hij naar Nederland om 
tot October 1909 de heer Hummel, ad
ministrateur der maatschappij die een 
reis naar Nederlands-Indie maakte, als 
waarnemend-administrateur te vervan
gen. In December van dat jaar kcerde 
de heer Koning naar l ndie terug. Op 
26 Februari 1912 werd hij benoemd tot 
directeur, op 1 Mei 1916 tot president
directeur, als hoedanig hij de maat
schappij door de moeilijke oorlogsjaren 
h eenloodste om op 24 October 1919 z~jn 
ontslag als president-directeur aan te 
bieden, aangezien hij was benoemd tot 

directeur van de Stoomvaart.Maat
schappij ,Nederland" . 

Op 26 Januari 1920 werd hij he
noemd tot lid van de RaaJ van Bestnur 
van de K.P.M. en op 20 Dcccmhcr 1933 
plaatsvervangend voorzitter van rl ie 
Raad. Op 31 Mei 1937 volgde zijn he
noeming tot voorzi lter van J e R aad 
van Bestuur, als hoedanig hij op 31 De
cember 1948 aftrad. 

De heer Koniqg is enige malcn on-· 
dersch eiden. Hij is Commandcur in de 
Orde van de Nederlandse Lcem\' en 
Ridder in de orde v&n Oranje-Nassau. 

naqekomen B€VORb€Rinqen * 
p€R 1 ].lnU.lRI 1949 

Bij de Civiele Dienst zijn bevorderd: 

Tot hofmeester de proviandklerken : A. W. Kandouw, 
F. W. Kapojos en W. A. F. Pelenkahu. 

Tot proviandklerk de lcerling-proviandklerken: J. M. 
Uneputty, J . Binnendijk, L. Herrenauw, F. D. Pareng
kuan, W. K. Ratumbuysang, H. Doodoh, A. Montolalu, 
F. S. Moningka, M. Manuhutu, J, Rissakotta, F . J. Tah a
lele ·en P. Latupeirissa. 

V oorts werden bevorderd: 
Tot stuurman-locaalvaart de leerlingen-stl.-locaal

vaai·t: J . L. Kussoy, Julius, J. Umbas, Bunsaman, A. S. 
Thomas, G. M. Dendeng, J. Auw en Marsudi. 

Tot ladingklerk de leerling-ladingklerken: A. E. Tita-
. ley, S. M. Siah aya, C. Katianuagho, C. Kasengkeng, 

T. Maramis, J. B. Sengkey, J. F . Saptenno, A. I . J. Ma
musung, F. Dias, J. Mangindaiin, E. F . Warouw, J. W. 
Tuelah, A. M. Kandou, H. H. Luntungan, C. J. Rooroh, 
Sie Tong Sian, F. H. A. Makalew, Tjia Hok Liong, 
H. W. Wantah, R. M. Soedarsono, A. Soedibdja, M. Sale
kede, D. R. Warouw, E . Soediana en H. Rasidi. 

Ook aan dcze bevorderiJcn nog hartelijkc gelukwcnsen. 
* Voor deze namen was in h et vorige nummer geen 
plaats meer. 
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"Both" redt B.25- be manning 
In het vorige nummer meldden 

wij in het kort reeds de redding 
van de 5 leden der bemanning van 
een ,Mitchell" -bommenwerper van 
de Militaire Luchtvaart, die een 
noodlanding op zee had gemaakt 
in de buurt van Makassar, door de 
B o t h. Uit de mond van gezagvoer
der Sikkes tekende onze correspon
dent in Makassar, Nooy nog het 
volgende relaas op van bet gebeur
de: 

De Both Jag ongeveer 18 tot 20 mijl 
• uit de kust, t en zuiden van de Weste

lijke poot van Celebes. Als positie werd 
opgegeven 5.51 ZB-119.37 OL. 

Om tien um: 's ~woods hoorde kapitein 
Sikkes t>eh vliegtuig overkomen. Hij ging 
direct op de brug kijken. Het toestel 
vloog op ongeveet· 200 m. hoogte dwars 
over h et schip heen in Zuidelijke rich
ting. Men vennoedde aanvankelijk, dat 
het vliegtuig op weg was van Makassar 
naar Australie. De 1e stunrman dacht, 
dat er legermanoenvres aan de gang 
waren, hoewel dit al zeer onwaar~;~chijn
lijk l eek vanwege het bnitengewoon 
slechte weer, met buien en laag-han· 

Dit is no. 2 - vijfde jaargang van 

Personeels- en voorlichtingso1·gaan 
van tie N.V. Koninklijke Paket
vaart-Maatschappij. 

• 
Ovemame nit tie irihond van dit 
blad is slechts geoorloofd met 
bronvermelding. 

() 

Aile stukkeu, .,De Uitlaat" he
lreffende, t e adresseren: 

Aan de Redactie van 
.,De Uitlaat", p/a K.P.M., 

BATAVIA-C. 
,.. 

• 
In dit nnmmer: 

Both redt B25-hemanning 

Het voeren van een bedrijf. 

Van bezit tot staat. 

• 
M. C. Koning in Indonesie. 

• 
Nagekomen promoties. - . 

geode wolken. Het vliegtnig kwam weer 
terug. Het bleef hoven het schip rood· 
vliegen en w.ierp ,flares" uit. lntussen 
was de machinekamer van de Both ge
waarsclmwd en de Simla-boot, die bui
tenboord l1ing, wcrd gerecdgemaakt. De 
vaart werd verminderd in verband met 
de h oge zeeen. Even later probeerde b et 
vliegtuig le Ianden, trok echter weer op 
en kwam ongeveer op een mijl afstand 
van de Both op he t water neer. Het 
vliegtuig, waarvan de lichten nog even 
zichtbaar waren, ·werd gepeild, waa.rop 
voile kracht vooruit werd gevaren en 
daat·na weer laugzaarn. 

Na f minuut verdwenen 
Van het vliegtuig was na een 

minuut al niets meer te zien, het
geen de redding in de donkere 
nacht aanzienlijk bemoeilijkte. Aan 
boord van de B o t h hoorde men 
echter het hu\Jlgeroep. De machine 
werd gestopt en even later zag men 
de drenkelingen aan stuurboord op 
4 strepen. De sloep werd gevierd, 
doch door de harde wind kon die 
niet vrijkomen van het schip, dat 
snelle1· afdreef dan de scbeepsbe
manning lwn 1·oeien. Dit was weer 
een geluk voor de drenkelingen, 
want het schip dreef naar hen toe. 
De sloep, onder commando van 3e 
stuurman B. R. Beekhuyzen, pikte 
langszij 4 man op. De 5e drenkeling 
wandelde over de inmiddels gevier
de trap aan boord. 

Vlot verloop 
D~.- redding had ccn zeer vlot verloop, 

h etgcen wcl hlijkt nit de navolgende tij
den: 22.12 langzaam, 22.17 vliegtuig op 
het water, 22.50 na opzetten sloep voile 
lu:acht vooruit, zodat de redding in to
taal 38 minulen had geduurd, waarbij 
de drenke1ingen 10 tot 15 minuten in 
bet water hcbben gelegen. De drenke
lingen hleken intussen over goede lon
gen te beschikJcen. Hun hulpgeroep was 
goed te horen. 

Geluk gehad 
De bemanning van het vliegtuig 

heeft wei geluk gehad, want indien 
zij aan loef in het water terecht 
zouden zijn gekomen, zou de B o t h 
een rond-toer hebben moeten ma
ken en zouden zij wellicht in de 
ruw~ zee verdronken zijn. Verder 
·was het een gelukkige omstandig
heid, dat de boot drie dagen te laat 
was en er verder vo1gens K .P.M.
dienstregeling geen andere schepen 
in de buurt waren. ' 

De hest~\uder van liet vliegtuig heeft 
-zoals wij reeds veronderstelden- een 
,landing" in de bnurt van het schip ge
prefereerd hoven eentje bij een eiland, 
dat hij even te voren had gezien. De 
hommenwerper had nog sleehts 120 
liter benzine over. • 

K.P.M.-service 
En verder is bet niet onaardig 

om te verme1den, dat de I<..P.M. de 
drenkelingen de gehrui~;:.e\ijke ,ser
vice" heeft ver1eend. Op order van 
de gezagvoerder zijn de beide was
lieden aan boord v~~n de ,Both" 
vrijwel de gehele nacht na de red
ding bezig geweest met bet wassen, 
drogen en strijken van de kleding 
der geredde vliegers, opdat zij de 
volgende morgen om half zeven bij 
billllenkomst Makassar presentabel 
aan wal zouden kwmen gaan. 

Nood - ,Uitlaat'' 
STAKING BIJ VISSER & CO. 

flet zal onze lezers uit kranteu
berichten reeds bekend zijn, da t 
enige weken geleden het personeel 
van de zetterijen, drukkerijen en 
boe1tbinderijen van de fa .. Visser tc 
Djakarta in staking is gegaan. Dit 
was de reden, waarom op of om
streeks de 15e van de maand Ja
nuari bet tweede nummer van ,de 
Uitlaat" nict is verschenen. 

De redaetie biedt hierbij thans dit 
tweede numrncr van de 5e jaargang aan. 
Het is ceo nood-,Uitlaat" van acht 
pagina's, door het Europeese person~el 
van de fa. Visser gezet, gedrukt en ge
vouwen. De redactie heeft zich bij de 
plaatsing der kopy uiteraard tot het 
allerbelangrijkste maatsc~1appij-n ieu ws 
moeten beperken. Aangez1en de datum 
van het ve1·sch~jnen van de ,Uitlaat" 
niet met zckerh eid kon worden vastge
steld, is be t mogelijk, da t een decl der 
kopy inmidJels alweer oud is, tloch 
onder de omstandigheden was dit nict 
te voorkomen, aangezien ook van de 
zijde der redactie medewerkin:; moest 
worden verleend om de paar me!1sen, 
die de drukkerij aan de gang hoUllcn, 
niet onnodig te belasten. 

Vlak voor het ter perse gaan van dil 
nummer b estond de hoop. oat het be
drij£ binnenkort weet zal kunncn 
draaien. 

Indien zulks niet het geval mocht 
zijn, zal de redactic in samenwer
king met de fa. Visser ernstig trach
ten om zo spoedig rnoge1ijk wcder
om een ,Uitlaat" te doen ver
schijnen. 



.Van be zit t 0 t s t a at 
W at er staatsrechtelijk In Indonesie is gebeurd 

Ret zal de lezers van de ,Uitlaat" 
ongetwijfeld interessercn in een 
bekncpte samenvatting te lezen, 
wa~ zich in de afgelopen tijd 
staatsrechtelijk nu eigenlijk heeft 
afgespeeld in de verhouding tussen 
Nederland en Indonesie. Het onder
staande is een poging om hen in 
enkele regels deze samenvatting te 
geven. 

* Het huidige lndonesie maakte op 
27 December 1949 deel uit van het Ko
ninkrijk der Nederlanden. Dit K.onink
r:ijk, als eenheidsstaat, was samengesteld 
uit een Rijk in Europa en Overzeese Ge
biedsdelen. Deze staat vormde een 
rechtsgemeenschap, waaryan laa tstge
noemde onderdelen een we7.enlijk he-

• standdeel uitmaakten, 7.onder gelijk
gerechtigd te zijn. De overzeese gebieds
delen waren aan het Rijk in Europa 
on dergeschikt: 
'.1 Deze verhouding had ech ter niet van 

meet a£. aan onverauderlijk bestaan, 
doch was de vrucllt van een Jangdurige 
ontw:ikkeling, een ontwikkeling van he
zitting-zonder-meer tot deel van een 
rechtsgemeenschap, waarin reeds l ang 
voor de oorlog de subordinatie (onder
wot·penheid) zich hegon te ontwikkelen 
tot nevengeschiktheid. 

Hoewel de gelijkstelling der overzeese 
gebiedsdelen met het Rijk in Europa 
nog niet zover was ontwikkeld als b.v. 
het geval was met de Britse dominions, 
-welke zich reeds volJedig aan het cen
trale gezag lwdden onttrokken en wer
den bestunrd door regeringen, verant
wom·deHjk tegenover eigen voJksverte
genwoordigingen- waren toch reeds 
verschuivingen aan het optreden, die in 
zodanige richting gingen. Het Britse 
Rijk is -en was niet- gelijk Neder
land een eenheidsstaat, maar een staten
gemeenschap van gelijkgerechtigde deel
genoten. 

Sfreven onderbroken 
Op ontwikkeling in deze richting 

was v66r de oorlog en werd ook na 
de oorlog het streven "'ericht doch 
juist deze oorlog was ~orzaak dat 
een geleidelijke oniwikkeling ' niet 
meer mogelijk bleek. De onderbre
king der oorlogsjaren werd een 
klo~f, waarover - ondanks ernsti~e 
pogmgen van Nederlandse zijde 
daartoe- geen brug meer te slaan 
was. 

Het resultan t is geweest, clat de scha
kel van :relijkgerechtigd partner in een 
staatsverband niet meer kon worden 

gelegd. Ret ligt voor de hand dat m 
de strijd hierover van weerszijdcn de 
lijn der ontwikkeling somtijds uit het 
oog werd verloren en enerzijds niet 
voldoende werd gezien, dat de lndone
sische volkeren door de omstandig· 
heden in een positie waren k.omen 
te verkeren, die versnelling in de 
veranderi_ng der verhoudinge.n nooilza
kelijk maakte, t erw:ijl anderzijds de na
delen ener zo abrupte en sprongsgewijze 
verandering niet zuiver konden worden 
afgewogen tegen de voordelen van eer. 
langzame overgasg. 

• ne Unie 
Zo kwam niet zonder ernstisre 

botsingen op 27 Decem er j.l. de 
souvereine Republiek der Verenig
de Staten van Indonesic tot stand, 
slechts in een Unie met Nederland 
verenigd, hetgeen dus wi] zeggen, 
dat geen staatsverband meer bes~at 
doch dat twee geheel afzonderlijke 
(onafhankelijke) staten in vrijwiHi
ge, nauwe samenwerk!n!! in een 
Unie zijn verenigd. Deze ·Unie be
oogt be.Llartiging van gemeenschap
pelijke belangen, door ovel'leg ter 
vaststelling van gemeenschappelijke 
regelingen. Aan het hoofd van de 
Unie staat H. M. de Koningin dcr 
N ederlanden. 

Interne organisatie V · S ·I· 
De Verenigde Staten van Indonesie 

(de Republik Indonesia Serikat) vormen 
overeenkoms6g ae voodopige gronclwet 
een gemeenschapsstaat van een groot 
aantal gelijkwaardige en gel~jkgerechtig
de deelstaten, verenigd i n fede1·atief ver
band. De centrale regering bestaat uit 
een president en zijn ministers, eeil 
volksvertegenwoordiging en een senaat . 

Omtreut de regering der deelstaten be
bepaalt de voorlopige constituti.,e niet 
anders dan dat zij in overeenstemming 
met de daarin vervatte heginselen moet 
zijn, dat wil dus zeggen, dat de re~rerin~ 
democratisch moet zijn. Ret heeld der 
verschillende regeringen der deelstaten 
zal derhalve grote verscheidenheid knn· 
nen oplevel'en. 

Het federatieve ''erband tussen tlc 
deelgebieden, overkoepeld door de cen
trale regering, is in de voorlopige con
stitutie in grote lijnen vastgelegd en 
ui tgewerkt. 

Resultaat der R·T·C· 
Zo waren de resultaten der Ronde 

Tafel Confer en tie, dat een · eindpunt 
werd bereikt in de strijd van het 
voormalig deel van het K onir.ln-ijk 
om werkelijk, onvoorwaardelijk en 

volledig de souvereiniteit en positie 
van een onafhankelijke staat te ver 
krijgen, waarbij de vorm van deze 
staat en . de beginselen, waaronder 
zij zou worden geregeerd, werden 
bepaald. 

Teneinde de vele, gecompliceerde en 
verweven helangen, welke het voorma
lige staatsdeel had, met het geheel op 
een zo billijk mogelijke wijze te splitsen, 
kwam een aantal uitvoerige overeen
komsten tot stand. Zij betroffen tal van 
onderwerpen als nationaliteit der bur
gers, positie der ambtenaren enz., ter
wijl ter verdere vormgeving aan de Unie
gedachte overeenkomsten werden ont
worpen op het gebied van buitenlandse 
betrekkingen, cult11rele samenwerking, 
finaneien en economie. 

, Tempora mutantur et nos mutamur 
in illis"; hetgeen wil. zeggen, dat hij het 
veranderen van t~jden wij met hen ver
anderen. Staatsrechtelijk zijn \vij van Ne
derlanders op eigen territoir Nederlan
ders in den vreemde geworden. Ook wij 
Nederlanders zullen -gelijk de over
gang sprongsgewijze is geschied- geen 
tijd voor verandering hehben, doch ons 
op slag en stoot moeten aanpassen. Hier 
geldt: , Als buitenlander sta ik hier, ik 
kan niet anders!" Z. -

NIEUWBOUW 
In Nederland werden door 

onze maatschappij in aanbouw 
gegeven vier kleine motorscheep
jes met een draagvermogen van 
250 ton elk, welke bestemd zul
len worden voor het vervoer van 
producten van bovenstrooms aan 
de rivieren ter ~· 0 . K . gelegen 
ondernemingen naar Belawan
Deli. 

Deze scheepjes zullen de vol
gende nameu dragen: 
Soengei Asahan, Soengei Bila, 
Soengei Deli en Soengei Panai. 

PR OB LEEM VOOR P. Z. 
Naar ons ter ore is gekomen 

heeft een der stuurlieden van onze 
thans in Amsterdam geregistreer_
de schepen in een schrijven aan 
de afd. P.Z. gevraagd om enige 
weken ,buitenlands verlof", in 
Bandung door te brengen. Voor 
1951 vroeg hij zes maanden , bin
nenlands verlof", naar Nederland. • 
Wat zoudt gij doen in zo'n geval ? 

SINTERKLAAS- OVERPEINZING 
Van 4-jarige K.P.M.-er 

, Zeg Mam, als het nou volgend jaar 
weer Sinterklaas is, mogen dan de men
sen eens voot staan en de kinderen 
achtel'?" 
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1) Op 5 J anuari j.l. arriveerde het lid 
en oud-voorzitter van de Raad van Be
stuur der maatschappij , de h eer M. C. 
Koning, vergezeld van zijn echtgeno
te. Bij zijn aankomst werd de heer 
Koning verwelkomd door de directie
leden der maatschappij en de vertegen
woordigers van de S.M.N. en K.J.C.P.L. 
V.l.n.r. de heer D. !ken, H. Harinck, A. 
H. Veltman (K.J.C.P.L.) Mr. D. de Koe, 
Mevr. Koning, J. Oderkerk (S.M.N.) 
..:e heer M. C. Koning en Jhr. de Stuers 
(S.M.N.). 
2) Dt K.P.M.-ers in Makassar hebben 
het Dja kar taanse voorbeeld gevolgd en 
ook een voetbalelftal gevormd. 
3) Onze jubilarissen : beambte On~· 
Heng Bow (Penang) ontving op 19 No-

2 

vember j .1. de Paketvaart draagmedaille 
voor 25 jaren trouwe dienst bij de maat
schappij . 
4) Op 15 Janua;:i j.l. vierde hoofdman
doer Chan Kim Sioe van de Timmerwin
kel der werkplaatsen te Tandjong Prioi{ 
zijn 25-j~rig jubileum. 
5) Employe E. M. Roumimper nn het 
Nautisch Instituut te Tandjong Priok 
herdacht op 15 Januari j .1. zijn zilveren 
jubileum bij de maatschappij. 
6) Hoofdklerk 1e klasse H. Ch. Muller 
van de afdeling Cmiii/ H.K. vierde op 
26 Januari j.l. zijn 25-jarig dienstjubi
lvum. 
7) In Dj akarta is onlangs een K.P.M.
h . .:key elftal gcv01.nd. 

8) Op 2 November van het vorige 
boden enkele houtafschep::rs te Pe 
een diner aan ter gelegenheid var 
vertrek van den agent der maatsch 
aldaar, de heer Monti en ter verw 
ming van zijn opvolger, de heer T 
van Vliet. 
9) 2 Januari j.l. was voor het 3.! 
schap Menado een grote dag. Het g 
personeel was bijeengekomen om 
dubbel jubilcum te vieren: het jub: 
van H.K. II, F. L. Tanod, die op 1 Ja 
deze heugelijke dag herdacht en da 
hoofdemp!oye J. de Bruin, die op 
nuari 25 jaar geleden bij de maats< 
pij in dienst tract. Bij deze gelege1 
were. het gchele personeel gefot 
fee rd. 
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MET HET DOEL VOOR OGEN (II): 

Het voeren van een bedrijf 
De vorige keer hebben we gezien, 

dat er een merkwaardige parallel 
bestaat tussen het economiscbe han
delen van de mens en het econo
mische handelen van een bedrij f. 
Voor beide kwam het neer op het 
verkrijgen van een zo groot moge
lijke winst, m.a.w. op het bewerken 
van een zo groot mogelijk gunstig 
verschil tussen de opbrengsten en 
de kosten. 

W anneer we ditmaal lvillen nagaan, 
hoe di t doel in een hedrijf kan worden 
bereikt, staan we voor de verleiding ons 
ver in de zo interessante details te ver
diepen. We zouden de behandeling toe· 
gepast willen zien op dat deel van het 
hedrijf, waarvan we zelf deel uitmaken. 
Het zal duidelijk zijn, dat een poging 
daartoe in dit hestek onmogelijk is. We 
moeten ons heperken tot de grote lijnen. 

Welke zijn nu de opbrengsten en 
welke de kosten die een hedrijf in het 
algemeen kent? Natuurlijk zijn ze voor 
elk bedrijf vaak zeer uiteenlopend, maar 
enkele veel voorkomende elementen 
kunnen we toch noemen. 

Opbrengsten en kosten 
De opbrengsten zijn de bedrijfs

prestaties: de geproduceerde goe
deren, de verkochte goederen de 
verleende diensten, waarvoor ' wij 
na levering geld ontvangen het 
geld, dat het inkomen voor e:n be
drijf is. 

De kosten zijn de offers, die we 
moeten brengen om de bedrijfspres
ta ties te kunnen Ieveren, om een 
p~oduct voort te brengen, m.a.w. d«; 
mtgaven, die we als bedrijf moeten 
doen om er een inkomen voor te 
verkrijgen. Het zijn de uitgaven 
voor de aanschaffing van gebouwen 
machines, voertuigen, grond- e~ 
hulpstoffen, voor het verwerven van 
menselijke arbeid (de lonen en sa
larissen), voor het verwerven van 
kapitaal o:tn ons bedrijf te kunnen 
financieren (de rente), in het alae-

d 
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meen e wtgaven noodzakelijk om 
ons voor onze producten de gewens
te middelen -de productiemidde
len- te verschaffen. 

W ~arvoo;r ziet zich nu de hedrijfs
voenng geplaatst? Zij moet enerzij ds 
een aantal productiemiddelen ter be-

, schilling hebben, waarvoor zij uitgaven 
moet doen en anderzijds zo produceren 
met die middelen, dat een zo aroot mo
gelijk inkom en het gevolg is."' Het zou 
nog betrekkelijk eenvoudig zijn, wan
neer het hierbij bleef. Het zou beteke· 

nen, dat aileen diende te worden ge
streefd naar een technisch doelmatige 
toepassing der productiemiddelen. 

Er is echter meeL Want het bedrijf 
is niet van zichzelf afhanke]jjk. Het is 
een onderdeel van de gehele maatschap
pij. De productie is een taak, een aan
deel in het streven naar wclvaart in die 
maatschappij. Dat wil dus zeggen, dat 
het hedrijf naar buiten niet zelf kan 
bepalen, wat het wil. 

Waar liggen nu de grenzen van 
het bedrij~ met de maatschappij, 
met de bwtenwereld? Aan het be
gin en aan het eind. Aan het begin 
van de productie, waar het van al- · 
lerlei andere organen in de maat
schappij de productiemiddelen moet 
kopen en waarbij het dus zelden 
zelf de waarde dier middelen kan 
vaststellen. Aan het einde van de 
productie, waar het bedrijf zijn pro
ductie Ievert aan de maatschappij 
en waar die maatschappij de waarde 
der productie weer bepaalt. 

Functies in een bedrfjf 
Tussen deze beide grenzen nu he

weegt zich het hedrijf. R et moet bij 
zijn werkzaamheden een zodanig even
wicht vinden, dat de door haar van de 
huitenwereld gekochte productiemidde
l en een zo groot mogelijke oph1·engst 
voor die maatschappij brengt. Voor dat 
doel moet het de productiemiddelen zo 
goed mogelijk combineren. In een groot 
bedrijf in het hijzonder is dat uiterst 
gecompliceerd. Men moet er gehruik 
maken van een organisatie, die na
tuurlijk voor elk bedrijf verschillend is, 
maar waar we in het algemeen dezelfde 
functies terugvinden, nl. de volgende : 
1. de technische functie (de produc· 

tie zelf ), 
2. de commerciele functie ( de inkoop 

van productiemiddelen, de verkoop 
der producten), 

3. de financiele functie (het aanschaf
fen van het benodigde kapitaal en 
het vinden van de m eest doelmatige 
toepassingen daarvan), 

4. de comptabele functie ( het beheer 
en de verantwoording van de in het 
bedrijf aanwezige middelen), 

5. de administratieve functie ( het or
ganiseren, vooruitzien, coordineren 
en controleren} . 

De ruimte ontbreekt ons verder op 
deze functie-indeling van ecn bedrijfs
organisatie in te gaan. V oor de lezer 
zou het interessant ziJ"n om na te «aao 

"' ' welke functie of welke functies hij in 
·het bedrijfsproces ver vult. Niettemin 
zou ik nog wei de aandacht willen ves-

tigen op twee vraagstukken, die bij de 
moderne bedl"ijfsorganisatie in bet ~id
delpunt der belangstelling staan. 

Efficiency en planning 
Allereerst het probleem der e f f i . 

c i en c y. Telkens moot worden nage
gaan of alle bedrijfshandelingen we] ef
ficient zijn, d.w.z. wei zo doelmatig zijn, 
dat de door het hed.rijf gebrachte offers 
wei inderdaad ten volle hebben gediend 
tot het verkrijgen der hedrijfsresulta ten. 

En dan is er de p l ann i n g, hct ma
ken van een plan de campagne, of -be
ter gezegd- een productiep]an. Vooral 
in een groot. bed.rijf is dat van belang. 
H et beschikbare productieapparaat is zo 
veelomvattend, dat we het niet terstond. 
kunnen omvormen, uitbreiden of in
krimpen naarmate de maatschappij dat 
van ons vergt. 'Ve moeten dus cen schat
ting maken van de offer~, die we in de 
toekomst moeten brengen en de op
brengsten, die we verwachten te verwer
ven. Daar tussen in houwen we het pro
ductieapparaat op. Efficiency en plan
ning zijn onderwerpen, waarover vele 
boeken zijn geschreven. Ze zijn dan ook 
essentiele vraagstukken die aan de orde 
komen bij de moderne bedr.ijfsvoerina 
hij de organisatie van een hed.rijf, a:~ 
werkelijk economisch handelt. 

v. d. K. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

g De oud-K.P.M.'er de hecr ~ 
~ H. Oltmans, Molenbeekstraat ~ 
~ 10-ill in Amsterdam-Zuid ~ 
~ stelt voor een bedrag van ~ 
~ f 150,- per maand (met in- ~ 
~ beg:rip van gas en electriciteit) * 
~ van half Februari a.s. tot on- ~ 
~ gcveer half Augustus d.a.v. ~ 
~ op bovengenoemd adres aan ~ 
{I K.P.M.-verlofgangers ter be- ~ 
~ schikking: ~ 
{I 1 gemeubilecrde zitkamer, ~ 
t 1 dito eetkamer * 
~ (servies etc. inbegrepen) ~ 
{I 1 dito slaapkamer ~ 
~ (met gebruik van bedden * 
{I en dekens, doch niet van * 
g linnengoed), ~ 

. {I 1 badkamer en ~ 
~ 1 keuken (met gebruik van ~ 
~ inventaris). ~ 
~ De heer Oltmans moct n.l. in ~ 
~ opdracht van zijn huidip;e direc- ~ 
g tie (de K.N.S. 1.) een dienstreis ![ 

naar het huitenland maken, ter- i} 
~ wijl zijn echtgcnote eveneens -op ~ 
~ enkele dagen na, waarvoor in het * 
{I huis een aparte kamer blijft gere- ~ 
~ serveerd- op re.is zal zijn. !i" 
{I Gegadigden gelieven zich recht- ~ 
g streeks tot de heer Oltrnans te ~ 
~ wenden. Daarv:>or is no« tijd! * 
,. 0 * 
~***************************** 



Wegens plaatsgehrek in 
h et vorige nummer hleven 
de volgende mutaties liggcn: 

Empl.). F. H. W. Israel, 
de vroegere agent te Indra· 
poera, is op 20 December j.l. 
per vliegtuig naar Palem· 
bang vertrokken. 

Hfd. empl. W. J. Maan· 
dap van de Bouwkundige af
deling van de Technische 
Dienst is op eigen verzoek 
ontslagen. 

Hoofdemploye A. A. 
Monti, agent te Penang, is 
p er 1 J anuat·i eervol ontslag 
verleend onder toekenning 
van pensioen. 

De beambte Zakat·ia 
(Bouwk. afd. van de T. D.) 
is op zijn v~rzoek op 1 Jan. 
j.l. eervol ontslag~n in ver· 
hand met opneming in l1et 
Indonesische Leger (TNI) . 

De heer H. J onkman 
trad op 8 December j .l. als 
4e stm . in dienst van onze 
maatschappij. 

A an gezagvoerder J . E. 
Vegter werd in Nederl and 
met ingang van 16 December 
j.l. eervol ontslag verleend 
onder toekenning van inva
l iditeitsp ensioen. 

Aan gezagvoerder H. J . 
Steenbergen is met ingang 
van diezelfde ,Jatum eerv.ol 
ontslag verleend wegens 
overgang in dienst van de 
K.J.C.P.L. 

Aan 3e stm. F. J M. 
Berting is p er 1 Januari j.1. 
op eigen verzoek eervo] ont
slag verleend. 

Gezagv,oerder A.J. Bak
ker vertrok op 5 J anuari j.l. 
per vliegtuig met tussentijds 
verlof van Singapore naar 
Nederland. 

2e stm. J. J. C. J ansen 
keerde op 31 December j.l. 
p er vliegtuig van gezins
sch eidingsverlof terug. 

. Met het m.s. Indrapoera 
arriveerden begin J anuari 
uit Nederland mevr. H. F. 
Mulder-Faher met 3 kinde
reo gezin van 2e stm. W. C. 

k. p.m.- JOURnaal 
Mulder en mevr. L. M. Fer
ln·anus Ten Haaf, echtgenote 
van empl. J . F. Ferkranus te 
Makassar. 

Op 19 Jan. j.l. vertrok
ken de 2e wtk. J. Dolder · 
sum en de leerl. stm. F. de 
J ong (resp. met ontslag en 
wegens afkeuring) met het 
s.s. Dorsetshire n aar Neder
land. 

Met het m.s. ]ohan van 
Oldenbarnevelt arriveerde 
ddo. 18 Jan. mevl". G. C. 
Schols-Dekker, echtgenote 
van mijnopz. Schols te Telok 
Bajoer, in Indonesie. 

De nieuwe 4e strl. A. A. 
de Waard en H. J. Wulffraat 
zijn p er vliegtuig in Dja· 
k arta aangekomen. 

Hoofdempl. M. Son
nenberg van het ag. S'pore 
ris op 7 J an. j.l. naar Dja· 
karta vertrokken en ge
plaatst op Cmllj HK. 

De nieuwe empl. K. 
1Geinjau is op 7 Jan. met 
bet m.s. Zeeland uit Neder
land aangekomen en op het 
ag. Pontianak geplaatst. 

Met de Willem Ruys 
vertrokken op 6 J an. uit 
Amsterdam naar Djakarta 
gezagvoerder S. v. Leeuwen, 
hfdempls. C. A. de Rooy van 
Zuydewijn, J . B. Robinson, 
gezagv. C. Wildema~ en de 
3e wtk. ]. v.d. Berge. Verder 
waren aan hoord mevr. J. D. 
v. Lier-Gruys (echtgenote 
van dienstchef Van Lier, op 
weg naar S'baia), mevr. J. 
M. v.d. Benden-Oeges (echt
gen. van empl. L. H . v.d. 
Bend en), mevr. A. Po.ot
v.d. Wey (echtgen. van adj. 
chef A. M. Poo(• , mevr. A. 
v. Trikt-v.d. Zee ( echtgen. 
van empl R. v. Trikt) en 
mevr. W. H. d. Vries-Polder
man ( echtgen. van em pl. J. 
de Vries, op weg naar Sing a- · 
PO!e) 0 

Op 14 J an. j.l. is v.oor 
en door de verpleegsters van 
het K.P.M.-Ziekenhuis een 

.dansavond georganiseerd, 
die in aile opzichten slaag
de. De vrolijke avond was 
een welkome afwisseling in 
de dagelijkse sleur van h et 
ziekenhuiswerk en de dans
lustigen hehben zich niet 
onbetuigd gelaten. 

Op 17 Jan. wer.d door 
een hij ~ouvernementshe
sluit ingestelde commissie 
examen afgenomen in het 
K.P.M.-Ziekenhuis voor 
mantri-verpleger. De oplei
ding daartoe duurt drie ja
l"en en met begrijpelijke 
spannin,g werden de uitsla
gen tegemoet gezien. De 
volgende beren slaagden: 
Ag.ori Bohari, A gus J ahja, 
Ajup Bin. Moh. Saleh, Dja
limun Nurjakin, Musa · Ra
.p~li, Raisman I skandar, 
J . Rambing, E. Rasim, Ro
sisi bin Moh. Saleh, D. Slui
ter, J. Sumadi en Sarsiman. 
Er werden drie candidaten 
afgewezen. Aan de nieuwe 
mantris onze hartelijke ge· 
lukwensen. Wij hopen ech
t er, ,dat wij van hun dien
sten nimmer gehruik zullen 
hehoeven te maken .. ... . 

28 !eden van de K.P .M.· 
Sport vereniging te Makas
sar maakten met de W aikelo 
een reis naar Pare-Pare om 
tegen een plaatselijk elftal 
een wedstrijd te spelen. On
clanks h et gehalte van het 
K .P.M.-elftal en hij gehrek 
aan wedstrijd-routine werd 
de match met 7-1 verloren ... 
Wij hehben helaas geen 
plaats om het volledige ver· 
slag van de wedstrijd in , de 
Uitlaat" af te drukken. 

De afgetreden ag. Hol· 
landia, de heer J. Pangema· 
nan, is vervangen door J. L. 
Wybenga, die op 26 Dec. 
derwaarts vertrok. 

Met het m.s. Oranje ver · 
trokken op 12 J an. j.I. naar 
Indonesie gezagvoerders W. 
B. H. Strubbe en J. van 
Onselen, 1e stm. J. v.d. Zwan 
en de 4e stl. A. M. Frigge, 

P. Hoekstra en H. de Geest, 
voorts mevr. W. P. S. Koot
Baars (echtgen. van empl. 
C. Koot} en mevr. B. A. 
Dootjes-Jeppe (echtgen. van 
em pl. W. J. Dootjes). Em pl. 
D. Theys met echtg. Mevr. 
Willemsen-Buys met 2 kin
deren gezin empl. J . A. Wil· 
lemsen. 

Met hetzelfde schip zul
len op 8 Febr. a.s. naar Ne
derland vertrekken adj. ch ef 
]. W. v.d. Stadt (die te Singa· 
pore embarkeert}, mevr. 
W. C. Pothof-Valkenburg 
met dochter, mevr. L. v. d. 
W al-Boucherie met twee 
dochters, hfdempl. C. F. Wil
kens met gezin (pensioen), 
em pl. S. Doyer (EV), em pl. 
A. Mastenhroek met gezin 
(ontslag) , 3e stm. H . A. v.d. 
Reyden, 2e wtk. E. W. de 
Haas, 3e wtkn . . W. K. Pie· 
t ers en H. J. Na'huysen (al
len EV), mevr. W. C. Haack 
v. d. Goes-Zeverhoom, mevr. 
M. Tazelaar-Geurink met 
kinderen, 3e wtk. M. A. Sa· 
lemink en echtgen . (E. V.). 

Met de Willem Ruys 
zullen op 3 Febr. a.s. naar 
Nederland vertrekken ge· 
zagvoerders H. v. Groningen 
en P. J. A. Buchner (verVI·. 
pensioen ), de hfdwtkn. D. H. 
v.d. Bunt (vervr. pensioen ), 
P. P . A. Groenewegen (EV), 
J. L. v. Leeuwen (vervr. pen· 
sioen}, mevr. E. Nauta-de 
Vries met zoon, mevr. E. 
Croes·J onkers met dochter, 
hfdempl. B. W. J onkman 
met gezin (EV), hfdempl. 
F . A. J. v. Tilhorg, 1e stm. 
J. J . Hazelhof met gezin 
(EV), 1e stm. L. 0. v. Bree· 
men (vervr. pensioen), mevr. 
A. C. M. Miesenhacher· 
Schippers met zoon, mevT. 
M. E. v.d. Kleyn-Fauth met 
gezin, meVI·. J. Willigenhurg 
Dito met zoon, meVI". M. M. 
Terhorst-Gabrielse met 
2 kinderen, mevr. C. v. Waar· 
denburg-De Lannoy met 
3 kinderen. 

De nieuwe em pl. J . 
Wilms is op 17 J an. uit Ne
derland aangekomen en te 
Samarinda geplaatst. 7 
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Sport Vereniging I,Paketvaart'' 
Directie steunt plannen tot wederoprichting 

Reeds geruime tijd zijn er stem
men uit bet personeel opgegaan, om 
de vooroorlogse Sport Vereniging 
, Paketvaart" weer in bet Ieven te 
roepen, waaraan vele onzer zulke 
prettige herinneringen hebben. 

Jarenlang zijn de K.P..M.-ers op 
sportgebied geziene en geduchte te

. genstanders geweest. Vele tro
pheeen en foto's kunnen daarvan 
getuigen. 

llet doet ons daaron1 genoegen 
thans toe kunnen mededelen, dat de 
directie de plannen steunt om tot de 
oprichting van een algemene Sport 
vereniging over te gaan. 

Afzonderlijke afdelingen 

Voorts zal binnenkort de tennisbaan 
op het erf van het Logeergebouw 
verlengd en voor wedstrijdspel ge
schikt gemaakt worden, zodat de 
leden aan de op 1 Maart aanvangen
de competities kunnen deelnemen. 

Het hangt thans van het personeel 
der K.P.M. af, in welke mate aan de 
hestaande plannen ui tvoeriog zal kun
nen worden gegevcn. 

Men kan zich nu reeds als lid op~e
vcn en tevens vermelden aan welke 
tak(ken) van sport wenst deel te nemen. 

In afwach ting \'an de defini tieve sa
menstelling van het bestuur en de com-

IDISsies, welke door de leden ·dient tc 
geschieden, zullen de heren Anthonis
sen, Van Lingen, Dekker en Mangin
daiin de voorbereidende bestuurswerk
zaamheden verrichten, terwijl als com
missie-leden zulJen fungeren: voor 
voethal de heren Dekker, Jiieh en Ah
madi; voor tennis de heren Hart, Moer
man en Prello en voor hockey de heren 
Naber, Maas en mej. Huson. 

Mededeling 
' Aan de schrijver van de ongedateerde 

en slechts met de initialen , M. T." on
dertekende bijdrage getiteld ,Nog niet 
aangepast" delen wij langs deze weg 
mede, dat wij zijn anecdote niet voor 
opneming in , de Uitlaat" geschikt 
achten. 

Voor elke tak van sport zal de S. V. 
, Paketvaart" -indien daarvoor vol
doende animo bestaat- een afzonder
lijke afdeling onder Ieiding van een 
drie-Iedige eommissie vormen. De Zeil
vereniging zal op zieh zelf blijven be
staan en dus niet onder het bestuur 
van de S. V. , P aketvaart" komen. 

P.C.J. roept schip van de week!* 

Contributies 
De bedoeling is, dat voor het Jid

maatsehap van de S. V. ,Paketvaart" 
een algemene contributie wordt gehe
ven van f 0.50 tot f 2.50 per maand, 
afhankclijk van het basissalaris, te ver
mcerdcren met ecn hijdrage voor elke 
sportafdeling, welke in ovedeg met de 
hetreffende commissies zal worden 
Ya tgesteld. Uiteraarcl zullen hogere he· 
dragen aan contributies gaarne worden 
geaecepteerd. 

Voor die leden van het personeel, 
die de bestaande voetbal·vereniging 
stcunen in de vorm van donaties, zij 
opgemerkt, dat, nu de voetbalvereni
ging in de grote sportvereniging wordt 
opgenomen, b edoelde donaties als al
gemene contributie kunnen worden ge
stort. 

Ook tennis en badminton 
Behalve voetbal zullen voorlopig 

hockey, tennis en eventuee] badminton 
worden heoefend. De kwesti e van speel
terreinen en materialen zullen nadcr 
door het hestuur eo de commisies wor
den hekeken, evenals de meerdere ont
spaunings-mogelij kheden zoals zwem
men, biljarten, ping-pong, schaken en 
hridgen. 

Clubgebouw ! 
In dit verband kunnen wij mel

ding ma~en van het voomemen van 
de directie om, zo spoedig dit uit
voerbaar is, een Paketvaart-Club
gebouw te maken, voorzien van bil
jart- en ping-pong-tafels en zwem
bad en tennisbaan op bet achtererf. 

Het is alweer een poosje geleden, 
sinds Radio Nederland via de we-
1·eldzender P .C.J. een van onze sche
pen heeft opger oepen, maar nu is 
het dan weer zover . In de uitzen
ding, die op 1 Februari a.s. zal 
plaatshebben, zullen worden opge
roepcn de schepen V a n d e r H a -
g e n en W a 1 n g a p o e, S i g 1 i, 
K o t a - N i c a, K a I i a n d a, M a -
r o s, P a l o p o, B a n d j e r m a s i n 
en Kasimbar. Jneens dus een 
hele lijst. 

De opgeroepenen zijn hoofdwtk. A. 
Anker door zijn ech tgenote iB Haarlem, 
2e wtk. H. A. A. Schneider door zijn 
echtgenote, wrnd. 3e wtk. H. C. Verlinde 
door zijn ouders in St. Philipsland (Zee
land) , wrnd. 4e wtk. J. Meulenkamp 
door zijn ouders in Laren, h fdwtk. J . A. 
Walrave door zijn echtgenote in Vlis
singcn, 2e wtk. 1). Hartman door zijn 
moeder in Zuiderheek (Gelderland) , 
3e wtk. J. B. J ens door zijn echtgenote 
in Gorinchem en 4e wtk. A. H. J. Lies
ling door zijn ouders te Velp. 

, Reserves" zijn hfdwtk. G. W. Smidt 
door zij n echtgenote, 2e wtk. J. Nicolai 
door zijn eehtgenote in Oostvoorne, ge· 
zagvoerder Schakel door zijn echtgenote 
in Buss urn, le stm. J. J. v. Rossum door 
zijn echtgenote in Den Haag, le stm. 
A. J . J. de Feyter door zijn echtgenote 
in E gmond-aan-Zee, 2e stm. J. S. Veld
man door zijn ech tgenote in Apeldoorn, 
2e stm. K. Klijn door zijn echtgenote in 
Amsterdam, 3e stm. D. J. Ueting door 
zijn ouders in Oosterbeek, 2e stm. J, P. 
v. Haeften door zijn moeder en 4e stm. 
C. W. v.d. Poel door zijn echtgenote 
in Dordrecht. 

Wij herinneren er de , reserves" 
aan, dat het door allerlei omstan
digheden mogelijk kan zijn, dat een 
der oproepers niet beschik- of be
reikbaar is, in welk geval uit de 
lijst van vervangers (of liever: ver
vangsters) zal worden geput. Het 
is dus evenzeer mogelijk, dat een of 
meer der , reserves" zich zullen ho
r en oproepen. 

Het is dus allen boveustaanden aan 
te raden om op 1 Fehruari a.s. op de 
Wereldzender af te stemmen. De ont 
vaogst van P.C . .I . is tegcnwoordig uit
stekeod, zowe] in de 13 als in de 16 
metcrband, tcrwijl men ook nog de 49 
meterband kan proberen. 

In ieder geval wensen wij alle opge
roepenen en eventuele , reserves", die 
aan de beurt moch ten komen, een goe
de ontvangst en niets dan goed nieuws 
uit Holland toe. 

Complete data 
De volgende uitzendingen voor 

K.P.M.-schepen zijn vastgesteld op 
5 April, 21 Juni, 19 Juli, 20 Septem
ber en 15 November van dit jaar. 

Nu deze data precies bekend zijn, 
stelt de afd. P.Z. voor, dat degenen, 
die zich zouden willen doen oproe
pen, zullcs ter kennis van genoemde 
afdeling brengen. Er zal met ver
langens zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden. Het hangt na
tuurlijk ook af, van de technische 
mogelijkheden in Nederland. 

• Noot v. d. redactie: Wij hadden 
gehoopt deze , Uitlaat" nog voor 1 Febr. 
te kunn:m doen versch' ''' n. Voor onze 
lezers op de vloot zljn dus voornamelijk 
de laatste allneas van belang. 
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